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072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА
ТА СТРАУВАННЯ»
«Фінанси, банківська справа та страхування» - це надійний фундамент Вашого
впевненого майбутнього!
Освітній рівень: бакалавр
В результаті навчання на спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» Ви
здобуваєте наступні фахові компетентності:
 Розуміння та здатність до критичного осмислення концептуальних основ економічної теорії, які
стосуються фінансів, банківської справи та страхування й узагальнюють засади і закономірності
функціонування та розвитку фінансових систем.
 Здатність опановувати та усвідомлювати інформацію щодо сучасного стану і тенденцій розвитку
фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів
господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування).
 Вміння використовувати теоретичний та методичний інструментарій фінансової, економічної,
математичної, статистичної, правової та інших наук для діагностики стану фінансових систем.
 Здатність використовувати базові знання і практичні навички у сфері монетарного, фіскального
регулювання та регулювання фінансового ринку. Здатність застосовувати сучасне інформаційне та
програмне забезпечення, володіти інформаційними технологіями у сфері фінансів, банківської
справи та страхування.
 Здатність складати та аналізувати фінансову звітність, інтерпретувати та використовувати
фінансову та пов’язану з нею інформацію.
 Здатність виконувати контрольні функції, формувати та реалізовувати комунікації у сфері фінансів,
банківської справи та страхування.
 Здатність обґрунтовувати, приймати професійні рішення в сфері фінансів, банківської справи та
страхування та брати відповідальність за них. Здатність підтримувати належний рівень знань та
постійно підвищувати свою професійну підготовку.
Сфери працевлаштування випускників «Фінанси, банківська справа та страхування»:
 установи Національного і комерційних
банків
 підприємства різних галузей господарства
України, незалежно від форм власності і
організаційного формування (фахівець з
корпоративного управління, фахівець з
управління активами, фахівець з
фінансово-економічної безпеки)
 страхові компанії (агент страховий,
страхувальник, експерт-консультант із
страхування)

 інвестиційні фонди і компанії (фахівець з
біржових операцій, фахівець з
депозитарної діяльності)
 брокерські контори (брокер, дилер, маклер
біржовий)
 оцінка (експертна оцінка майна, оцінювачексперт)
 фінансові службах держадміністрацій
 державна фіскальна служба
 науково-дослідні установи, освітні заклади

Університет щорічно проводить ярмарок вакансій, де всі охочі студенти можуть познайомитись
з майбутніми роботодавцями та працевлаштуватись! Наш диплом має міжнародний зразок, отже наші
випускники мають вагомі переваги перед іншими вищими навчальними закладами в
працевлаштуванні за кордоном! Є успішний досвід працевлаштування випускників спеціальності
у Франції, Німеччині, Англії, Китаї, Японії, В’єтнамі та ін. Багато з наших випускників успішно керують
власним бізнесом та будують великі плани на майбутнє!

Навчись керувати фінансами і будеш керувати життям!

